
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy megvásárolta a SSUUVV--552211 fogkefe-csírátlanító készüléket. Az eszköz magas mûsza-
ki színvonalat képvisel és hatékony UV (ultraibolya) sugárforrást tartalmaz. Az üzembiztos
használat érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi ismertetôt!

FFoonnttooss  ttuuddnniivvaallóókk  aazz  üüzzeemmbbee  hheellyyeezzééss  eellôôtttt

1. A készülék nem vízálló, tehát ne kapcsolja be, ha víz került a belsejébe vagy a burkolatára. A
SSUUVV--552211 csak teljesen száraz állapotban üzemel megfelelôen!

2. A készüléket csak a mûszaki adatoknál megadott hômérséklet és páratartalom tartományban
szabad használni. Kerüljük a túlzottan magas és alacsony hômérsékleteket.

3. Ha gyenge a fényerô, ne késlekedjünk az elemcserével!
4. Az elemcsere idejére kapcsolja ki a készüléket!
5. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használjuk, biztonsági okokból vegyük ki az elemet!

BBiizzttoonnssáággii  eellôôíírráássookk

A készülék használata elôtt olvassa el az alábbiakat. A sérülések és anyagi károk elkerülése
érdekében, feltétlenül tartsa be a biztonsági elôírásokat. A nem rendeltetésszerûen használt
készülék sérülést, áramütést vagy anyagi kárt okozhat.

UUggyyaannaakkkkoorr  aa  SSUUVV--552211  mmiinnddeenn  eellôônnyyéétt  mmaarraaddéékkttaallaannuull  ééllvveezzhheettii,,  hhaa  bbeettaarrttjjaa  aazz  aalláábbbbiiaakkaatt::

1. Ne nézzen közvetlenül az UV fényforrásba! A közvetlen UV sugárzás fájdalmas lehet és
szemkárosodást okozhat.

2. A készülék gyógyászati célokra (fertôtlenítés, kezelés) nem használható.
3. Ne lélegezze be az UV fényforrás közeli levegôt, mert az ózondús. A nagy mennyiségû vagy

hosszú idejû ózonbelégzés légzôszervi problémákat, fejfájást, hányingert és szédülést okozhat.
4. Ne szerelje szét a készüléket, mert meghibásodhat és áramütést okozhat.
5. Ha az UV fényforrás valamilyen okból eltörik, ne nyúljon kézzel az üvegdarabokhoz!
6. Ne érintse meg kézzel az UV sugárzót, meghibásodhat vagy égési sérülést okozhat.

ÜÜzzeemmbbee  hheellyyeezzééss

1. Helyezzen be egy 9 V-os elemet a készülék tetején található elemtartóba, vagy csatlakoztassa a
tápegységet (9 V DC, 300 mA).

2. Ha megnyomja az OOnn//OOffff (ki/be) gombot, akkor a piros UUVV LED meggyullad és az UV fényfor-
rás 30 másodpercre bekapcsolódik.

3. A TTiimmeerr (idôzítés) gomb nyomogatásával állíthatók be a fertôtlenítési idôközök 33hhrrss, 66hhrrss, 99hhrrss
(3 óra, 6 óra, 9 óra). A kiválasztott idôköz zöld LED-je villog. Ha egyik LED sem villog, akkor
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a készüléket kikapcsoltuk. A fertôtlenítési idôköz azt jelenti, hogy milyen hosszú idô telik el
két csírátlanítás között. Például a 3 óra azt jelenti, hogy a SSUUVV--552211 minden három órában egy
30 másodperces UV-fertôtlenítést végez.

4. Az idôzítés beállításától függetlenül az OOnn//OOffff gomb megnyomásával bármikor indíthatunk egy
30 másodperces csírátlanítási ciklust.

5. Ha a BBaatttt..  LLooww (elem gyenge) LED villog, akkor ideje elemet cserélni.

FFaallii  rrööggzzííttééss    

A készülék közvetlenül is felszerelhetô tiszta, sima felfelületre. Ehhez vegyük le a készüléket az
állványról, és a rögzítô mûanyag idomot is csavarozzuk le. A mûanyag idomot csavarozzuk fel a
falra és helyezzük rá a készüléket.

TTiisszzttííttááss  ééss  ttáárroollááss

1. A SSUUVV--552211 tisztításához csak puha textíliát használjon!
2. A készülék nem vízálló, ne kerüljön víz a készülékházba!
3. A készülék nem tisztítható benzinnel, higítóval vagy egyéb agresszív vegyi anyaggal.
4. Hosszabb idejû tároláskor kapcsoljuk ki a készüléket és vegyük ki az elemet!

MMiitt  tteeggyyüünnkk  hhiibbaa  eesseettéénn??

Hiba esetén hívja a noXalc-szervizt: 441144--44004455

MMiieellôôtttt  tteelleeffoonnáállnnaa::

1. Hibajelenség: Az UV fényforrás nem világít.
Lehetséges ok: helytelenül behelyezett elem, kimerült elem.

2. Hibajelenség: A készülék hamar kikapcsol.
Lehetséges ok: rossz üzemmód választás, gyenge elem. A biztonságos és huzamos üzemeltetés
érdekében használjon alkalin elemet.

MMûûsszzaakkii  aaddaattookk::

Típus: SUV-521 programozható fogkefe-csírátlanító
Tápforrás: 9 V-os alkalin elem vagy 9 V DC, 300 mA tápegység
UV hullámhossz: 185�254 nm
Folyamatos üzem egy teleppel: 3 óra
Sugárteljesítmény: 0,5 mW/cm2, 20 mg/m3 ózonkoncentráció
Üzemi hômérséklet: 0�45 °C
Üzemi páratartalom: 35�85%
Tömeg: 350 g


